
 

 

Siden sidst: 

 

Generalforsamlingen d. 19. marts: 

10 medlemmer var mødt frem til årets generalfor-

samling. 

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev 

vedtaget. Der var ikke tale om store indholdsmæs-

sige ændringer, men blot små formelle justeringer. 

De nye vedtægter er lagt ind på hjemmesiden. 

 

Vores forkvinde Kirsten Westerdahl var ikke på 

valg i år. Kim Tørnstrøm fratrådte efter 16 år som 

kasserer, men fortsætter som 1. suppleant i besty-

relsen. Under punktet Eventuelt blev Kim ud-

nævnt til æresmedlem som tak for hans store og 

engagerede indsats på alle områder gennem man-

ge år. Uden Kim ville klubben ikke have været 

det, den er i dag, så endnu en gang tak for indsat-

sen, Kim. Niels blev valgt som ny kasserer, Tho-

mas Hansen indtrådte som tredje bestyrelsesmed-

lem, og Hans Ketil blev genvalgt som 2. suppleant 

og overtager efter bedste evne fra og med dette 

nummer jobbet som redaktør af Pagajen efter Ni-

els. Tak for 5 års redaktion, Niels. De to revisorer 

Rene Kruse og Claus Seest Dam blev genvalgt 

som revisorer. 

 

Kontingentsatserne fortsætter uændret: 

Aktivt medlemskontingent: 900 kr. 

Aktive udenøs tidl. Medlem: 200 kr. 

Støttemedlemskab: 100 kr. 

Tillægskontingent for kajak: 100 kr. pr. stk. 

 

Klubbens konto i Nordea Bank er nu åben for 

indbetalinger. Reg.nr.: 0654 Kontonr: 

6545737505. Vi foreslår, at du gør det med det 

samme, nu hvor du alligevel har din computer 

åben. Sidste indbetalingsfrist er 1. maj. 

 

Havne/teltplads/shelter projekt: 

8 medlemmer af arbejdsgruppen fra de fire kajak-

klubber og 2 medarbejdere fra Teknik & Miljø 

mødtes lørdag formiddag d. 1. april for at besigti-

ge og vurdere vores prototype på nye shelters, 

som Kim havde fremstillet. Det var et meget kon-

struktivt møde og mange detaljer blev fastlagt.  

 

 

 

 

Modellen blev godkendt, og det betyder, at Kim 

nu skal udarbejde færdige og målfaste arbejdsteg-

ninger i samarbejde med Årsdale Byg, som også 

skal besigtige fuldskala modellen, så det kan godt 

være, at vi må trække på jeres tålmodighed et 

stykke tid endnu. Kommunens folk skal i gang 

med at indhente de nødvendige tilladelser fra 

myndigheder og lodsejere. 

 

Vi har søgt 5 fonde om i alt 125.000 kr. og har 

allerede fået tilsagn om de første næste 42.000 kr. 

fra Lokale & Anlægsfonden, så projektet kører på 

skinner. Bornholms Tidende bragte en helsides 

artikel om projektet lørdag d. 18. marts (se ved-

hæftede fil). 

 

Dansk Kano & Kajakforbund: 
DKF bragte i årets første medlemsblad en artikel 

fra Nexø Kajakklub om sikkerhed på vandet i 

forbindelse med en nær-ved ulykke i klubben (se 
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vedhæftede fil). Artiklen har tidligere været lagt 

op på Havkajakroernes Facebook profil, så vi bli-

ver da bemærket både i og uden for kajakroer-

kredse. 

 

Kajaktræf i svømmehallen: 

Søndag d. 2. april afholdt vi det det sidste af vin-

terens tre fælles kajaktræf i svømmehallen sam-

men med Rønne Roklub. Det var et tilløbsstykke 

uden lige. Ikke mindre end 28 medlemmer var 

mødt op, og der var 17 kajakker i hallen. Der var 

fuld aktivitet med alle afskygninger af redninger 

og rul i de tre timer, arrangementet stod på, så 

man må sige, at tilbuddet har været en succes og 

det bliver selvfølgelig gentaget næste år. Desvær-

re er den nye redaktør ikke helt oppe i omdrejnin-

ger endnu, så han glemte at tage billeder. 

 

Aktuelt: 
 

Instruktion: 

De første svællinger har aflagt svømmeprøve og 

bestod med bravur. De sidste kommer d. 24. april, 

som også er årets sidste svømmeaften. Husk: 

Svømmehallen er lukket d. 10. og 17. april pga. 

påsken. Lø/sø d. 29./30. april skal svællingerne 

lære redningsøvelser i svømmehallen og grund-

læggende roteknik oppe i stenbrudssøen. Instruk-

tionsaftenerne starter d. 8.maj og ligger fast man-

dag aften kl.17-20 bortset fra uge 24, hvor den 

ligger onsdag d.14. juni kl.17-20. Lø/sø d. 10./11. 

juni skal holdet på langtur. Vi sigter på søndag, da 

Hans og Kim skal deltage i havnens dag i Svaneke 

om lørdagen, herom senere. Vi afslutter instrukti-

onen med en grillaften lørdag d. 24. juni kl. 17, 

hvor alle medlemmer som sædvanligt er velkom-

ne. På instruktionsaftnerne er klubgrejet naturlig-

vis reserveret. 

 

 

 

Yoga aften: 

Der er 16 medlemmer, som har meldt sig som 

interesserede i at deltage i yoga kurset – nok til at 

starte et hold. Niels har aftalt med AOF, at vi får 2 

gratis prøvelektioner tirsdag d. 2. maj kl. 1800 -

1945 i Nexø skoles musiklokale. Deltagerne skal 

blot medbringe en liggemåtte og et tæppe + drik-

kelse. Rønne Roklub har fået tilbuddet og 1 har 

meldt sig. Der er plads til 25 i salen, og der kræ-

ves blot en mail til nielskajak@gmail.com, da 

instruktøren godt vil vide, hvor mange der kom-

mer. Efter prøvelektionerne skal vi så beslutte, om 

vi vil oprette et hold næste vinter mod alm. aften-

skolebetaling. 

 

Teknikkursus med Anne-Mette Hansen fra 

Paddle Bornholm: 

 

Som opfølgning på sidste nummer af Pagajen, er 

Anne-Mette kommet med 

følgende tilbud på priser 

og indhold: 

 

Tid:  d. 5/8 eller 

6/8 kl. 9-12 eller 14 

Sted: Snogebæk 

Emne: "Bølger-surf-støttetag og rul" eller 

 "Styretag-kantning og rul”. 

Pris ved 8 deltagere: 250 kr. pr/person v/ 3 timer 

                                320 kr. pr/person v/ 5 timer 

 

Der er kommet 4 tilmeldinger ind til nu. Hvis du 

er interesseret, så send snarest en mail til nielska-

jak@gmail.com og skriv, hvad du ønsker af ind-

hold mv. Der er kun 8 pladser, og Anne-Mette vil 

gerne have besked så hurtigt som muligt af hen-

syn til hendes planlægning. 

 

Nyt: 

 

Standerhejsning d. 22. april kl. 14:  
 

To af vores trofaste kagebagere, Birgit og Merete, 

er desværre flyttet til Hammerodde Kajakklub 

pga. køreafstanden, så hvis du har lyst til at bidra-

ge med lidt mundgodt til kaffen, så giv besked til 

Niels. Klubben betaler gerne jeres udgifter. 
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Fællesroning i sæsonen: 

Det bliver lidt anderledes i år. Kirsten vil stå for et 

formiddagshold. Der bliver ingen fast ugedag, 

men de, der har mulighed for at deltage, kan 

komme med på en SMS kæde, og Kirsten vil så 

sende besked rundt, når hun skønner, at det er 

rovejr. Meld dig til hos Kirsten på rekru-

se@gmail.com eller telefon 25 56 60 13. 

 

Thomas vil stå for et aftenhold, men aftenen lig-

ger endnu ikke fast. I får besked snarest muligt. 

 

Derudover er der som altid fri roning, ligesom alle 

er velkomne til at oprette deres egne rohold. 

 

Bestyrelsen udmelder sæsonens fællesture efter 

bestyrelsesmødet d. 9. maj. 

 

Havnens Dag i Svaneke lørdag 10. juni: 

Den 10. juni er havnens dag under mottoet ”Vild 

med Vand”, som er et landsdækkende projekt, 

hvis formål er at skabe oplevelser på havnen og på 

havet. 70-80 havne deltager i projektet, og Svane-

ke Sejlklub er tovholder for de aktiviteter, der skal 

foregå i Svaneke og nærmeste omegn. Vi er blevet 

opfordret til at deltage og vise flaget, og det har vi 

sagt ja til. Detaljerne ligger endnu ikke helt fast, 

og vores deltagelse er betinget af, at der er udlagt 

en flydebro ved slæbestedet. Vi forestiller os at 

stille op et par timer, f.eks. kl. 12-14. Vi tager 

kajakker med og tilbyder en prøvetur rundt i hav-

nen (uden skørt, med vest) med ledsager. Efter-

følgende vil vi demonstrere redningsøvelser og 

rulleteknikker. Kim og Hans deltager, men vi vil 

meget gerne være flere, så flest muligt kan få en 

prøvetur. Der skal jo også snakkes med folk og 

uddeles foldere. Hvis du vil med, så kontakt Hans 

på hketil@gmail.com eller telefon 30 22 46 15 – 

også selv om du bare vil stå på land og snakke 

med folk. 

 

Faldt du også i med begge ben ligesom mig? 
Vi må jo gå til bekendelse og indrømme, at med-

delelsen fra Søfartsstyrelsen om nye regler for 

lanterneføring var en aprilsnar, som de fleste sik-

kert har gættet, så vi kan slappe helt af med busi-

ness as usual. 

 

 

 

 

Kalender 2017 

 

April 

 

Mandag d. 24. Svømning    

 Svællinger svømmeprøve 

Søndag d. 2. Kajaktræning kl. 15-18 

Søndag d. 4. Bestyrelsesmøde NKK 

Lørdag d. 22. Standerhejsning kl. 14 

Tirsdag d. 25. DGI årsmøde kl 17 

Onsdag d. 26. Østting repr.skabsmøde  

Lørdag d. 29. Svællinger vandtilvænning 

Søndag d. 30. Svællinger i ll. Stenbrudssø 

 

Maj 

 

Lørdag d. 6. Havnemøde NKK kl. 10 

Tirsdag d. 9. Bestyrelsesmøde kl. 16 

Mandage 

d. 8-15-22-29 Svællingekursus 17-20. 

 

Juni 

 

Lørdag d. 10. Havnens dag Svaneke kl. 12 

Lørdag d. 10. Langtur Svællinger  

Søndag d. 11. Reservedag t. Svællinger 

Onsdag d. 14. Svællingekursus 17-20 

Mandag d. 19. Svællingekursus 17-20 

Lørdag d. 24. Svællingefest/grillaften 17 

                                

December 

 

Lørdag d. 2. Julefrokost i NKK kl. 17 

 

Ændringer i kalenderen mailes ud. 

 

God Påske til alle! 
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